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DESIGN

GOLF

DAMERNA FÖRST
MED BAMBU

Den som söker finner.
Ballfinder Scout heter varje golfares dröm.
Den är framtagen av golfare med syftet att
förenkla vardagen.
Ballfinder Scout hjälper till att läsa av miljön
och lokalisera bollen på ett ögonblick.
Produkten lanseras av PF Concept och har
väckt uppmärksamhet.
I år lanserar SouthWest sina första plagg
tillverkade av bambu.
Bambu är ett osannolikt bra material att
tillverka kläder av. Materialet är lent som
silke och passar bra i funktions plagg eftersom fibrerna förhindrar tillväxten av bakterier. Bambuplagg luktar därför inte när man
svettats i dem. Dessutom känns materialet
behagligt svalt när det är varmt samtidigt
som det värmer när det är kallt.

Denna praktiska och trendiga hängaren från
Design House Stockholm är
designad av
Gustav Hallén.
Hängaren finns i
ett flertal färger
och fungerar även
som ikonsymbol.
Design House
Stockholm har
under våren släppt
flera spännande
och roliga nyheter.
Se hela sortimentet via vår hemsida.

Räkna med att bambukläder är här för att
stanna.
Än så länge är det bara damerna som får
njuta av materialet men förhoppningsvis
står herrarna på tur inom kort.

Arrow Hanger

Kontakta din säljare för mer information.

Art.nr 10010800 Ballfinder Scout

Art.nr 20342003 Arrow Hanger
Finns även i färgerna vit, svart, grå, röd.

SYNS I SOMMAR
Art.nr 2633
Finns även orange
Pris 269:- + moms

NY SKATTEGRÄNS
Skatteverkets julklapp ger glada kunder och
anställda.
Det har under åren framförts synpunkter på
att skatteverkets beslut om gränsvärden för
skattefri julgåva inte varit konsekvent.
Som en följd av detta har Skatteverket
nu slagit fast att en julgåva till anställda
är skattefri om värdet inte överstiger 450
kronor inklusive moms. Dvs. värdet du kan
handla gåvor för till kunder och anställda är
360 kronor exklusive moms.
Art.nr 119 Bamboo Dam
Finns i färgerna svart, vit och grön.

Ladda hem RSV beslut via vår hemsida:
www.profilkompaniet.se

VISITKORTSKAMPANJ

Art.nr 2833
Finns även
orange
Pris 429:- +
moms

Lysande produkter från Snickers.

Under maj och juni bjuder vi på sättningsoch intagskostnaderna vid beställning av
minst 100 visitkort.

Rundhalsad sweatshirt i varselklass 3 med
tryckta reflexband runt om.

Spara upp till 400 kr per ordertillfälle.

Pikétröjan är tillverkad i snabbtorkande
A.V.S tyg som andas och samtidigt håller
dig torr.
Båda produkterna har Snickers patenterade
Multipockets™.
Psst...
Nu kan du börja titta på julklappar, det finns
pengar att spara för den som är ute i god
tid.

ÖPPET I SOMMAR
Vi passar på att önska alla kunder och
leverantörer en riktigt skön sommar!
Naturligtvis håller vi öppet hela sommaren.
Välkommen!

FLAMSÄKERT I BRODYREN
En nyhet inom brodyren är en flamsäker
tråd, perfekt för racingoveraller eller
arbetskläder där det finns krav på
flamskydd.

SOMMARPRESENTER

NYTT I DEKOREN

PLÄD 320:-

Under och övertråd är flamsäkra och i
samma färg. Det finns 27 färger att välja
på.
Med vår nya kortskrivare levererar vi
dubbelsidiga plastkort med högkvalitativt
4-färgstryck.

Mellanlägg undviks helt och därför måste
plagg som körs vara kraftigare.
Tråden består av 100% polyester och klarar
tvätt i 95 grader.

Vi tar fram personliga kort med namn och
fotografi för inpassering samt lojalitetskort
till era kunder vid speciella evenemang.
Behovet av identifikation är stort och
gäller många brancher. Korten ger ett
seriöst intryck.
Komplettera kortet med ett logoband.
Art.nr 3601 Westchester pläd Marin.
Härlig tjock pläd från Newport. Passar lika bra i soffan
som ute i trädgården. Finns även sandfärgad.

Kontakta din säljare för mer tips och idéer.

KLOTGRILL 360:-

KLIRR I KASSAN

(gräns enl. nya skattereglerna - se sida 1)

Nu är det hög tid att beställa julklappar till
anställda och kunder.

GRILLTIPS ETT
Här kommer grilltips från vår favoritkock på
Arninge Golfkrog, Per Ström.

Lägger du din beställning innan midsommar
på utvalda produkter kan du göra en
ordentlig besparing.

Blanda till en marinad, och marinera köttet i
god tid före grillning.

Ett exempel på produkt är ljuslyktan Lotus
och mini varianten Minilotus.

1 kruka hackad dragon
4 st rivna vitlöksklyftor
2 nypor chiliflakes
Rivet skal och saft från 1 citron
2 rejäla nypor salt
Olivolja

Art.nr 20277003
Minilotus 2-pack alt.
1 st stor Lotus.
Finns i färgerna svart, vit
eller silvergrå.

Art.nr 5015716 Klotgrill.
Trevlig gåva som fungerar var som helst. Finns även i
rosa och marinblått. Kommer från Sagaform.

GRILLREDSKAP 134:-

Till köttet rekomenderas grönsaker i folieform.
Recept för 4 pers.
16 champinjoner skurna i kvartar
1 röd paprika hackad i tärningar
1/2 gul lök i tärningar
10 st delade coctailtomater
6 msk sweetchilisås
Blanda alla ingredienserna i en folieform.
Salta och peppra till bra smak. Avsluta med
att vända i lite olja och balsamico.
Vänd blandingen under grillningen.
Drinktips till den törstige grillkocken:
1/3 Fanta
2/3 Rosévin

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Art.nr 5015140 Set med stekgaffel och stekspade.
Ett av Sagaforms grilltillbehör. Finns även andra
modeller och i svart utförande.

TRADINGTIPS
I dessa tider kan man spara pengar på
många sätt. Ett förslag är att vara ute i god
tid, så att det finns möjlighet för produktion
i fabrik.

Violá! En Saint Tropez.
Smaklig måltid!

Per Ström
www.arningegolfkrog.se

Julklappar, kepsar, mössor och pennor är
varugrupper som påverkas väsentligt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bambu kläder
Visitkortskampanj
Ny golfprodukt
Skatteverkets nya beslut
Design House Stockholm
Varsel nyheter
Recept till grillsäsongen
Nytt i brodyren
Sommarpresenter
Tradingtips
Nytt i dekoren
Julklappstips
Glad Sommar

